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ANALIZA MAKSYMALNEJ MOCY TRANSFORMATORA 

WSPÓŁOSIOWEGO LINIOWEGO PRZY DOPUSZCZALNEJ 

TEMPERATURZE  
 

 
Streszczenie. Analizuje się maksymalną moc transformatora współosiowego 

liniowego przy dopuszczalnej temperaturze rdzenia 100oC. Analizę prowadzi się za 

pomocą zaproponowanego modelu cieplnego MES, który został zweryfikowany 

eksperymentalnie. Pomiary wykonywano przy użyciu systemu pomiarowego firmy 

National Instruments oraz termopary typu K. Gęstość mocy badanych transformatorów 

wynosi około 124 kV∙A/kg.  

 

Słowa kluczowe: transformator wysokiej częstotliwości, modelowanie, model cieplny, dopuszczalna 

temperatura, ANSYS, MES 

 

 

 

ANALYSIS OF MAXIMUM POWER OF LINEAR CONCENTRIC 

TRANSFORMER AT ADMISSIBLE TEMPERATURE   
 

 

Summary. The maximum power of a linear concentric transformer at the admissible 

temperature of 100oC is analyzed. The analysis is carried out by the proposed thermal 

FEM model that was verified by measurements. The measurements were experimentally 

verified using the National Instruments system and a thermocouple of K type. The power 

density of the investigated transformers is about 124 kV∙A/kg.   

 

Keywords: high frequency transformer, modelling, thermal, acceptable, temperature , ANSYS, FEM 

 

 

 

1. WSTĘP 
 

Analizie poddano transformator współosiowy liniowy, którego idea została 

zaprezentowana przez autorów na rys. 1. Jest on złożony z dwóch uzwojeń w postaci rurek 

miedzianych umieszczonych współosiowo, odizolowanych za pomocą teflonu (PTFE) oraz 

ferromagnetycznego rdzenia. Wewnątrz rurki wewnętrznej przepływa czynnik chłodzący. 
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Taka konstrukcja pozwala na uzyskanie bardzo wysokiej sprawności ( >99 % przy  

f = 1 MHz) oraz wysokiej gęstości mocy. 

 

1 – uzwojenie pierwotne/wewnętrzne

2 – uzwojenie wtórne/zewnętrzne

3 – rdzeń ferrytowy

4 – izolacja międzyuzwojeniowa

5 – odbiornik

6 – źródło napięcia zasilającego
 

1

2

3

4

56

 

Rys. 1. Idea transformatora współosiowego liniowego 

Fig. 1. Idea of linear concentric transformer  

 

Badania maksymalnej mocy bazują na analizie MES stanu ustalonego 

elektromagnetycznego i cieplnego. Poszukuje się maksymalnej mocy cieplnej, której wartość 

jest określona poprzez maksymalną dopuszczalną temperaturę.   

 

 

2. BADANE TRANSFORMATORY 

 

Badaniu poddano dwa transformatory współosiowe liniowe, wykonane przez autorów: 

grubościenny i cienkościenny. Nazwy odzwierciedlają grubość rurek uzwojeń. Rurki są 

wykonane z miedzi. Transformatory badano przy chłodzeniu wodnym.   

 

2.1. Transformator grubościenny 

 

Transformator grubościenny ma obydwa uzwojenia wykonane z rurek o grubości większej 

od  podwójnej  głębokości wnikania.  W tym przypadku grubości uzwojeń nie są dopasowane 

do częstotliwości pracy. W takim transformatorze występują większe straty mocy czynnej  

w uzwojeniach ze względu na występujące zjawiska naskórkowości, W części uzwojenia 

oddalonej bardziej niż podwójna głębokość wnikania od powierzchni zewnętrznej prąd płynie 

w przeciwną stronę. Fotografię transformatora grubościennego wykonanego przez autorów 

zamieszczono na rys. 2. Przekrój poprzeczny tego transformatora przedstawiono na rys. 3.  
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Rys. 2. Grubościenny transformator liniowy 

Fig. 2. Thickly-walled linear transformer  

 

Transformator składa się dwóch rurek miedzianych umieszczonych współosiowo i oddzie-

lonych izolacją PTFE, oraz ferrytowych rdzeni 3F3 firmy Ferroxcube. 

 

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne

Ø3
Ø4

Ø5 Ø6
Ø7,9

Ø13

izolacja międzyuzwojeniowa

 

Rys. 3. Przekrój transformatora grubościennego  

Fig. 3. Cross-section of thickly-walled transformer  

 

 

2.2. Transformator cienkościenny 

 

Fotografię transformatora cienkościennego, wykonanego przez autorów, zamieszczono 

na rys. 4. Rysunek jego przekroju poprzecznego przedstawiono na rys. 5.  

 

 

Rys. 4. Cienkościenny transformator liniowy  

Fig. 4. Thin-walled linear transformer  
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W transformatorze tym grubości uzwojenia są zbliżone do podwójnej głębokości 

wnikania. Przy pracy z częstotliwością 1 MHz podwójna głębokość wnikania wynosi 

2m.   

  

rdzeń ferrytowy

uzwojenie wewnętrzne

uzwojenie zewnętrzne
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Ø7,7 Ø7,9

Ø8,1
Ø13

izolacja międzyuzwojeniowa

rurka Al2O3 

 

 

Rys. 5. Przekrój poprzeczny transformatora cienkościennego 

Fig. 5. Cross-section of thin-walled transformer 

 

W transformatorze takim, ze względu na zbyt małą grubość uzwojeń zastosowano rurkę  

z Al2O3, charakteryzującą się dobrym współczynnikiem przewodzenia ciepła. Rurka taka 

pełni rolę konstrukcyjną w transformatorze. Na taką rurkę nałożone jest uzwojenie 

wewnętrzne wykonane z blachy miedzianej o grubości 100 m podwójnie nawiniętej. Na 

uzwojenie jest nawinięta izolacja z PTFE, a następnie uzwojenie zewnętrzne, wykonane w 

taki sam sposób jak uzwojenie wewnętrzne. Rdzeń wykonano z ferrytowych pierścieni 3F3 

firmy Ferroxcube. Przekrój poprzeczny wraz z wymiarami jest pokazany na rys. 5. 

 
 

3. MODELE CIEPLNE MES TRANSFORMATORÓW  
 

Do obliczeń MES został użyty program ANSYS. Obliczenia zostały wykonane przy 

użyciu modułu FLUENT, dla stanu ustalonego przy zadanym przepływie czynnika 

chłodzącego. 

 

3.1. Model MES transformatora grubościennego 

 

Model cieplny transformatora grubościennego jest to model 2D osiowo symetryczny. 

Obszary skończone modelu są przedstawione na rys. 6. 
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Rys. 6. Geometria modelu cieplnego transformatora grubościennego 

Fig. 6. Geometry of thermal model of thickly-walled transformer 
 
 

3.2. Model MES transformatora cienkościennego 

 

Model cieplny transformatora cienkościennego (rys. 7) jest bardzo podobny do modelu 

transformatora grubościennego,  przedstawionego na rys. 6. Różnica polega na uwzględnieniu 

materiału rurki konstrukcyjnej z Al2O3.  

 

 

 

Rys. 7. Geometria modelu cieplnego transformatora cienkościennego 

Fig. 7. Geometry of thermal model of thin-walled transformer 
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3.3. Modelowanie 
 

Model MES transformatora liniowego powstał do zastosowania dla dwóch transforma-

torów opisanych w rozdziale 2. Każdy z transformatorów został przebadany ekspery-

mentalnie. Modelowanie jest opisane szczegółowo tylko dla transformatora grubościennego. 

Modelowanie dla transformatora cienkościennego jest identyczne.  

Pierwszy krok modelowania to przeprowadzenie następującego eksperymentu. 

Transformator jest zasilany z falownika klasy E sinusoidalnym prądem o częstotliwości 

1 MHz. Na wyjściu podłączono odbiornik (1 ). Moc regulowano poprzez zmianę amplitudy 

prądu zasilania o charakterze sinusoidalnym. Transformator jest chłodzony wodą o zadanym 

przepływie (66 ml/min) i temperaturze na wlocie (16,9ºC). Za pomocą systemu pomiarowego 

NI mierzono temperaturę wody chłodzącej na wlocie i wylocie oraz temperaturę na każdym 

ze skrajnych rdzeni (zobacz rozdział 4). Dodatkowo mierzono temperaturę otoczenia. 

W trakcie eksperymentu zwiększano prąd zasilania do granicy możliwości zasilacza. 

Krokiem drugim było zbudowanie modelu elektromagnetycznego MES dla takich samych 

parametrów jak ww. eksperymencie (prąd, obciążenie, częstotliwość). Za pomocą tego 

modelu wyznaczono straty mocy w rdzeniu i uzwojeniach [2]. Przy obliczeniach 

uwzględniono: zmiany strat mocy w rdzeniu w funkcji indukcji i temperatury oraz zmianę 

rezystancji uzwojeń w funkcji temperatury. Maksymalna wartość indukcji w rdzeniu wynosiła 

30 mT.  

Krokiem trzecim było zbudowanie modelu cieplnego MES. Straty mocy obliczone 

w kroku drugim posłużyły jako wymuszenia dla modelu cieplnego (źródła ciepła). W modelu 

cieplnym odzwierciedlono przekazywanie ciepła za pomocą konwekcji i przewodzenia. 

Konwekcja dotyczy przekazywania ciepła od rdzenia do otaczającego powietrza. Oprócz strat 

mocy danymi wejściowymi była temperatury wody wpływającej (16,9ºC) i otoczenia (25,1ºC) 

oraz jej przepływ (66 ml/min). Wynikiem były temperatury na wylocie wody (18,1ºC) oraz 

temperatury skrajnych rdzeni (45,3 oraz 59,8), przy stratach mocy 2 W. Ważną obserwacją z 

analizy MES było to, że temperatura rdzenia przy wylocie czynnika chłodzącego ma wartość 

najwyższą w całym transformatorze. 

Krokiem czwartym było porównanie wyników uzyskanych eksperymentalnie z wynikami 

analizy MES.  

Krok piąty to analiza mocy znamionowej transformatora przy pracy z maksymalną 

temperaturą rdzenia równą 100ºC (przy analizie MES w kroku 3 temperatura rdzenia przy 

wylocie wody wynosiła 60,3ºC). Maksymalna temperatura w transformatorach występuje 

w pierścieniu rdzenia sąsiadującym z wylotem czynnika chłodzącego. Maksymalna 

dopuszczalna temperatura rdzenia została wybrana jako 100 ºC (rys. 12), ponieważ przy tej 

temperaturze straty w rdzeniu są minimalne [3], a ponadto minimum strat w rdzeniu nie 

zależy od indukcji i częstotliwości. Wartość tych minimalnych strat jest funkcją maksymalnej 
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wartości indukcji i częstotliwości przy prądzie zasilania o charakterze sinusoidalnym. Dla 

częstotliwości 1 MHz i indukcji 100 mT i mocy 4,7 kV∙A straty wynoszą 2,5 kW/kg. Straty 

w rdzeniu są równe w rozważanym transformatorze 2/3 strat całkowitych i wynoszą około 

30 W.  

Ponadto, w analizie (krok 3) rdzeń ferrytowy nie był wykorzystany ze względu na 

indukcję. Było to 30 mT. Wartość ta wynika z częstotliwości pracy transformatora.  

W celu wyznaczenia mocy maksymalnej transformatora należało przeprowadzić obliczenia 

przy odpowiednio zwiększonych stratach mocy (w stosunku do kroku 3), tak aby temperatura 

rdzenia miała wartość dopuszczalną. Zwiększenie mocy strat uzyskano przez zwiększenie 

prądu zasilania.  

Do obliczeń wykorzystano model MES elektromagnetyczny i cieplny. W modelu tym 

uwzględniono zwiększone straty mocy w rdzeniu przy wyższej temperaturze w stosunku do 

kroku 3 oraz zwiększone straty mocy w uzwojeniach. 

 

 

4. POMIAR TEMPERATURY 

 

W transformatorze podczas eksperymentu była mierzona temperatura wody na wlocie 

i wylocie oraz temperatura skrajnych rdzeni. Pomiar temperatury wykonano  używając 

termopar typu K. Rdzenie w transformatorze są niewielkich rozmiarów (Øzew= 13 mm, 

Øwew= 7,9 mm, grubość 5 mm), dlatego zaproponowano wykonanie termopar w postaci 

zgrzanych ze sobą dwóch drutów termoparowych (chromel – alumel,  0,2 mm). W taki 

sposób powstała termopara pokazana na rys. 8. Tak wykonana termopara ma małe wymiary. 

Pozwala na ograniczenie wpływu pomiaru na temperaturę rdzeni. Dodatkowo każda 

termopara została wywzorcowana za pomocą termopary HKMQSS M100U-150 firmy 

OMEGA o znanej niedokładności pomiarowej. 

 

 

 

Rys. 8. Fotografia termopary typu K wykonanej przez autorów 

Fig. 8. Photography of K thermocouple made by authors 

 

Do pomiaru temperatury wykorzystano system pomiarowy firmy National Instrument (NI) 

składający się z: 
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 16-bitowej karty akwizycji danych SCXI-1600, 

 8-kanałowego izolowanego wzmacniacza SCXI-1125, 

 terminalu termopar SCXI-1328. 

Niepewność pomiarowa systemu jest zależna od temperatury. Największa standardowa 

niepewność pomiarowa występowała dla temperatury 60ºC i wynosiła 0,9ºC. Należy dodać, 

że niepewność pomiarowa stanowi mniej niż 2% mierzonej temperatury. 

 

 

5. PORÓWNANIE ANALIZY MES Z WYNIKAMI EKSPERYMENTU PRZY MAŁEJ 

MOCY 

 

5.1. Transformator grubościenny 
 

Na rys. 9 przedstawiono wyniki pomiarów (górna część rysunku) oraz analizy MES (dolna 

część) transformatora grubościennego. Moc transformatora wynosi 37 W, przy przepływie 

wody 66 ml/min i temperaturze otoczenia 25ºC.  

Porównując wyniki pomiarów z wynikami analizy MES, można zauważyć bardzo dużą 

zbieżność temperatur. W trzech przypadkach wyniki analizy MES mieszczą się w granicach 

niepewności pomiarowych. W jednym przypadku (w rdzeniu bliskim wlotu wody) 

temperatura jest niższa. Niezgodność ta jest wynikiem założonych warunków brzegowych 

związanych z wymuszoną temperaturą wody na wlocie.  

 

 
 

Rys. 9. Wyniki pomiarów i analizy MES dla transformatora grubościennego 

Fig. 9. Measurement result and result of FEM analysis for thickly-wall transformer 
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5.2. Transformator cienkościenny 
 

W transformatorze cienkościennym mimo występowania rurki konstrukcyjnej z Al2O3 

(przewodność cieplna: Al2O3 =25 W/m∙K, miedzi =401 W/m∙K [4]) rdzenie również były 

dobrze chłodzone. Można jednak zauważyć, że w tym przypadku różnica pomiędzy skrajnymi 

temperaturami rdzeni była mniejsza i rdzeń nagrzewał się bardziej równomiernie. 

Powierzchnia przekazywania ciepła do mokrej rurki i w konsekwencji do wody przez 

uzwojenie wewnętrzne jest większa, a więc maleje odpowiednia rezystancja cieplna. 

Na rys. 10 przedstawiono wyniki pomiarów (górna część rysunku) z wynikami obliczeń 

MES przy mocy 35 W, przepływie 66 ml/min, temperaturze otoczenia 25ºC. 

 

 
 

Rys. 10. Wyniki pomiarów i analizy MES dla transformatora 

Fig. 10. Measurement result and result of FEM analysis for thickly-wall transformer 

 
 

5.3. Podsumowanie 
 

Z porównania przedstawionego w podpunktach 5.1 oraz 5.2 można wnioskować, że model 

MES dokładnie odwzorowuje pomiary temperatury badanych transformatorów i może być 

użyty do obliczeń dopuszczalnej mocy transformatora.  
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Rys. 11. Rozkład temperatury w przekroju pierścienia ferrytowym na krańcu bliskim wlotowi 

Fig. 11. Temperature distribution over cross-section of ferrite ring that is on the left extreme 
 

  

Rys. 12. Rozkład temperatury w rdzeniu ferrytowym 

Fig. 12. Temperature distribution in ferrite core 

 

Izolacja, którą jest pokryty każdy pierścień ferrytowy rdzenia, ma mały współczynnik 

przewodzenia (=0,35 W/m∙K [3]), powoduje to, że w każdym z ferrytowych pierścieni 

temperatura jest praktycznie stała, rys. 11. Taki rozkład temperatury w rdzeniu dopuszcza jej 

pomiar w dowolnym punkcie pierścienia ferrytowego. Zmierzona temperatura jest traktowana 

jako temperatura pojedynczego ferrytu. Natomiast pomiędzy poszczególnymi rdzeniami 

występuje skokowa zmiana temperatury (rys. 12).  
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6. WYNIKI ANALIZY MES 

 

Analiza MES z wykorzystaniem programu ANSYS pozwala na wyznaczenie 

dopuszczalnych strat mocy w transformatorach. Analizie zostały poddane dwa 

transformatory: cienkościenny i grubościenny. Dla obydwóch transformatorów założono: 

 liczba rdzeni – 12, 

 rdzeń ferrytowy – TN13/7.5/5,   

 przepływ wody – 2000 ml/min, 

 dopuszczalna temperatura rdzenia ferrytowego – 100ºC. 

 

W tabeli 1 zamieszczono dane podsumowujące wyniki badań transformatorów. 

  Tabela 1 

Porównanie transformatora grubościennego z cienkościennym 

 

 Jednostka 
Transformator 

grubościenny 

Transformator 

cienkościenny 

Dopuszczalne straty mocy W 45 46 

Sprawność % 99,06 99,10 

Moc znamionowa kV∙A 4,7 5,1 

Gęstość mocy kV∙A/kg 112 124 

 

Analiza tych wyników wskazuje, że zarówno sprawność, jak i gęstość mocy 

transformatorów są bardzo wysokie [5]. Dla transformatora cienkościennego, sprawność jest 

nieznacznie większa o 0,04%, moc znamionowa o 10%, a współczynnik gęstości mocy o 7% 

w stosunku do transformatora grubościennego. 

 

 

7. WNIOSKI 

 

1. Zaproponowane modele cieplne transformatora dają temperatury bliskie temperaturom 

pomiarów pomierzonym. W trzech krytycznych punktach pomiarowych: wlot i wylot 

czynnika chłodzącego oraz rdzeń najbliższy wylotowi różnice są na poziomie 

niepewności pomiarowych. W rdzeniu najbliższym wlotowi czynnika chłodzącego 

różnica nie przekracza potrójnej wartości niepewności pomiaru. 

2. Pomiar temperatury rdzeni wykonano stosując system pomiarowy NI i termoparę typu K. 

Niepewności pomiarowe zależą od mierzonej temperatury i nie przekraczają 4% przy 

pomiarze najniższej temperatury na wlocie czynnika chłodzącego. 
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3. Maksymalna temperatura badanych transformatorów występuje zawsze w rdzeniu 

bliskim wylotowi czynnika chłodzącego. Analiza była prowadzona tak, aby temperatura 

w tym punkcie nie przekroczyła dopuszczalnej.  

4. Z porównania wyników analizy transformatora cienkościennego z grubościennym, mają-

cego takie same rdzenie i taką samą ich liczbę, wynika, że cienkościenne mają niez-

nacznie większą sprawność o 0,04%, moc znamionowa wyższą o 10%, a współczynnik 

gęstości mocy wyższy o 7%. 
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